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N
ie ma szans, by 
tzw. paszko-
wianka – droga, 
która ma łączyć 

autostradę A2 z trasą kra-
jową nr 8 – powstała przed 
2015 r. Oznacza to, że kiedy 
w 2012 r. autostrada zo-
stanie oddana do użytku, 
mieszkańców Pruszkowa 
i Brwinowa czeka komuni-
kacyjny horror. Cały ruch 
pomiędzy autostradą a tra-
są katowicką w tym rejonie 
będzie się odbywał przez 
Pruszków i Brwinów ist-
niejącymi drogami powia-
towymi i gminnymi.

Oddanie do użytku au-
tostrady A2, oczekiwane 
przez społeczność nie tylko 

NOWY ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE

W AL. WOJSKA POLSKIEGO 31

Al. Wojska Polskiego 31, tel  22 738 67 40

Oprocentowanie rzeczywiste kredytu gotówkowego w kwocie 5000,00 zł spłacanego w równych ratach 
kapitałowo-odsetkowych przez okres 60 miesięcy, z oprocentowaniem 18,90 %, opłatą przygotowawczą 2,5 % 
oraz ubezpieczeniem 20,97%.

całego kraju, ale wręcz Eu-
ropy, w wymiarze lokalnym 
może okazać się przekleń-
stwem. Bo kłopoty i utrud-
nienia, jakie po otwarciu 
autostrady czekają powia-
ty grodziski, pruszkowski 
i warszawski zachodni, 
zdają się przewyższać zy-
ski z jej przebiegu przez 
te jednostki terytorialne. 
Wszystko dlatego, że w tym 
regionie nie ma odpowied-
nich dróg lokalnych, które 
byłyby w stanie przejąć na 
siebie ciężar ruchu w kie-
runku do i z autostrady. I to 
nie tylko ruchu lokalnego, 
ale także tranzytowego.

 WIĘCEJ STRONA 2

REGION. Droga o kluczowym znaczeniu dla powiatu pruszkowskiego nie powstanie w przewidywanym terminie.

W NUMERZE:
Autobusy L12: 
Piastów zdecyduje 
dopiero po wyborach 
 WIĘCEJ S3

Samorządy oblały
egzamin z odśnieżania 

 WIĘCEJ S4

Mateusz Kozak 
wciąż poszukiwany
 WIĘCEJ S4

Najgorsze skrzyżowanie 
w Pruszkowie?
 WIĘCEJ S6

R E K L A M A
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Paszkowianka potrzebna jak tlen
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

G eneralna Dyrekcja 
Ochrony Środo-
wiska jeszcze we 
wrześniu uchyliła 

decyzję środowiskową Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, dotyczącą budowy 
paszkowianki. Powodem były 
m.in. protesty mieszkańców 
Brwinowa, którzy sprzeci-
wili się zaproponowanemu 
przez inwestora wariantowi 
(tzw. żółtemu) przebiegu dro-
gi przez miasto i włączenia 
jej do drogi wojewódzkiej 
nr 720 Brwinów – Błonie. 
Decyzja GDOŚ oznacza, że 
całą procedurę trzeba bę-
dzie powtórzyć.

Zdaniem Sławomira Wa-
lendowskiego, wiceszefa 
Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa pruszkowskiego 
starostwa, stało się tak dlate-
go, że wniosek środowiskowy 
był od początku źle przygoto-
wany. – Były błędy w karcie 
informacyjnej i w raporcie 
środowiskowym – tłumaczy 
Sławomir Walendowski. – Dla-
tego sprawa wraca do RDOŚ 
i wszystko zaczyna się od po-
czątku. Samo przygotowanie 
nowego raportu zajmie ok. 
roku, a więc nie należy się go 
spodziewać wcześniej niż pod 
koniec 2011 r. lub w pierw-
szym kwartale 2012 r.

Potrzebny status 
drogi krajowej
A to dopiero początek pro-
cedury. Konieczność jej po-
wtórzenia opóźni znacznie 
wybudowanie paszkowian-
ki. Ale to nie jedyny powód 
opóźnień. Droga ta ma status 
wojewódzkiej i miała być fi -
nansowana z pieniędzy po-
chodzących z dotacji unijnych. 

Miała być gotowa w 2012 lub 
2013 r. Jednak wobec kryzysu 
w 2008 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
zdjął ją z listy priorytetowych 
inwestycji i zdecydował się bu-
dować paszkowiankę za włas-
ne pieniądze. Najpierw termin 
zbudowania drogi określono 
na 2012 r., potem na 2014 r.

– Ale wiemy już dziś, że to 
jest niemożliwe – mówi sta-
rosta pruszkowski Elżbieta 
Smolińska. Jej zdaniem pasz-
kowianka, łącząca dwie bardzo 
ważne drogi krajowe, nie może 
mieć statusu drogi wojewódz-
kiej. Dopóki będzie go miała, 
dopóty jej powstanie w tym 
czasie będzie wątpliwe, bo 
region sam może nie udźwig-
nąć tak poważnej inwestycji. 
– Paszkowianka powinna być 
drogą krajową – dodaje. – Jed-
nak jedyne, co można zrobić 
na szczeblu 
powiatu, to 
lobbować 
za przenie-
sieniem tej 
inwestycji 
do zadań 
krajowych. 
I to chce-
my robić. 
Będziemy 
lobbować w komisjach sej-
mowych, w Ministerstwie In-
frastruktury. Jesteśmy gotowi, 
by pójść do samego prezydenta 
- zaznacza z determinacją El-
żbieta Smolińska. 

Poczekamy 
kolejną dekadę?
Łukasz Oleszczuk ze Stowa-
rzyszenia Integracji Stołecz-
nej Komunikacji (SISKOM) 
jest zdania, że stanowisko 
powiatu jest po części uza-
sadnione. – Nadanie ran-
gi krajowej spowoduje, że 
będzie większa szansa na 
dokładne przygotowanie 
inwestycji – mówi. – Ale jest 
problem: Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 
niechętnie przejmuje drogi 
kategorii wojewódzkiej. Poza 
tym zmiana zarządcy wymaga 
nowelizacji rozporządzenia 
ministra infrastruktury, co nie 
jest proste - dodaje Oleszczuk. 

Według niego, to, by pasz-
kowianka zyskała status 
drogi krajowej, jest na razie 
w sferze marzeń. – Nie ma 
żadnej presji w tym kierunku 
– dodaje. – Powiat robi swoje 
warianty przebiegu, a woje-
wództwo swoje.

Łukasz Oleszczuk przewi-
duje, że ze względu na uchy-
lenie we wrześniu decyzji 
środowiskowej, nie ma szans 
na to, by paszkowiankę zbu-
dowano przed 2015 – 2016 
r. Sławomir Walendowski 
jest nawet zdania, że dobrze 
będzie, jeśli powstanie ona 
w ciągu najbliższej dekady. 

– O paszkowiance mówiło 
się przez ostatnie 20 lat. Nie 
chciałabym, by mówiło się 
przez kolejne 20 – dodaje 
Elżbieta Smolińska.

Dwa warianty przebiegu
Tymczasem droga jest po-
trzebna już teraz. – Nawet, 
kiedy nie ma jeszcze autostrady, 
Pruszków jest zakorkowany – 
twierdzi starosta. Paszkowianka 
przejęłaby cały ciężar ruchu 
ponadlokalnego pomiędzy dro-
gami A2 i 8 oraz znaczną część 
ruchu lokalnego. Bez niej cały 
ruch będzie się odbywał przez 
zupełnie na to nieprzygotowa-
ne miasta. Starosta Elżbieta 
Smolińska zwracała uwagę na 

ten problem podczas uroczy-
stości otwarcia budowy jednego 
z odcinków autostrady A2 na 
terenie powiatu pruszkowskiego. 
Mówił o tym także prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński.

Paszkowianka ma między 
Wolicą a Nadarzynem łą-
czyć się z drogą krajową nr 8 
(w przyszłości – drogą S8). Bę-
dzie przedłużeniem w kierunku 
północno-zachodnim drogi wo-
jewódzkiej nr 721 (do Piasecz-
na). Pobiegnie w kierunku drogi 
nr 719 pomiędzy Komorowem 
a Kaniami. Tu, w okolicach 
dawnego gospodarstwa rolnego 
Paszków (stąd jej potoczna na-
zwa), przetnie drogę nr 719 i po-
biegnie w kierunku Parzniewa 
wiaduktem nad linią kolejową 
na wysokości ul. Przejazdowej. 
W tym rejonie zmieni kierunek 
na północny i dalej w kierunku 
północno-zachodnim pobieg-

nie w kierunku 
Koszajca. Stąd 
rozwidli się 
w kierunku 
z a c h o d n i m 
do Brwinowa 
i drogi woje-
wódzkiej nr 
720 oraz w kie-
runku wschod-
nim, gdzie 

w Pruszkowie pokryje się z uli-
cami Parzniewską, Przejazdową 
i Żbikowską (wariant żółty) lub 
pobiegnie od ul. Parzniewskiej 
dawnymi terenami przemysło-
wymi w rejonie ulic Traktoro-
wej i Błońskiej w kierunku ul. 
Żbikowskiej (wariant czerwo-
ny). W obu wariantach pasz-
kowianka połączy się z drogą 
wojewódzką nr 718 przy skrzy-
żowaniu z ulicami Żbikowską 
i Domaniewską. Stąd będzie 
połączenie z węzłem autostra-
dy A2. W kierunku Brwinowa 
droga ma pobiec w kierunku ul. 
Powstańców Warszawy, którą 
przetnie, i dalej w kierunku ulic 
Suwalskiej i Glinianej (wariant 
żółty, który zakwestionowali 

Zdecyduje
dogrywka

Teoretycznie już po wyborach. Ale 
nie w praktyce, nie wszędzie i nie 
dla wszystkich. W połowie gmin 
naszego regionu odbędzie się druga 
tura wyborów. Taka sytuacja czeka 
mieszkańców Brwinowa, Michało-
wic, Milanówka, Piastowa, Raszyna 
i Podkowy Leśnej. W tych miej-
scowościach nie udało się wybrać 
wójta lub burmistrza w pierwszym 
terminie głosowań. Dogrywka 
odbędzie się w niedzielę, 5 grudnia, 
dzień po Barbórce i w wigilię świę-
tego Mikołaja. Którego z konkuren-
tów obdaruje prezentem w postaci 
zaufania elektoratu, a komu przy-
niesie rózgę przekonamy się dość 
prędko, bo komisje będą rachować 
głosy oddane wyłącznie na nich. 
Co więcej, żadnych komitetów, list 
partyjnych, ilorazów, przeliczni-
ków, d’Hondtów, i tym podobnego 
zawracania gitary. Zwyczajnie i po 
prostu, zdecydują mieszkańcy czyli 
brutalna rzeczywistość. Wybór 
będzie łatwy: albo Józek, albo 
Maryśka. Rachunek prosty, bo jakby 
nie kombinować, któryś z dwu kan-
dydatów musi zdobyć parę głosów 
więcej od rywala. A co niemniej 
ważne, będzie mógł w przyszło-
ści pochwalić się, że oddało na 
niego swój ważny głos ponad 50%  
wyborców. I będzie to oczywista 
oczywistość, bo obowiązująca ordy-
nacja póki, co ani rzutów karnych, 
ani tym bardziej rzutu monetą nie 
przewiduje. Choć moim zda-
niem troszkę szkoda, bo w takim 
przypadku mieszkańcy mogliby 
rozstrzygnąć końcowy wynik 
tegorocznych wyborów w okolicach 
Bożego Narodzenia, a wójta dostać 
w charakterze gwiazdkowego pre-
zentu. Miałoby to i ten niewątpliwy 
walor, że wybór byłby optymalny, 
gdyż na podarki choinkowe zgodnie 
z narodową tradycją narzekać 
nie wypada. Ale zanim sejmowa 
większość, senat, aprobujący podpis 
prezydenta i pozytywny wyrok 
trybunału konstytucyjnego takich 
zmian nie usankcjonuje, musicie 
Państwo zdecydować sami. 

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl
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mieszkańcy Brwinowa) lub 
niemal równolegle do tego kie-
runku, tylko bardziej na pół-
noc, omijając miasto (wariant 
czerwony). W obu wariantach 
paszkowianka połączy się 
z drogą nr 720 mniej więcej 
na wysokości jej przecięcia 
z granicą Brwinowa.

Tylko północny odcinek
Obecnie, inwestor – Mazowie-
cki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich – bierze pod uwagę tylko 
budowę północnego odcin-
ka paszkowianki o długości 
ok. 10 km od drogi nr 719 do 
autostrady A2 i drogi nr 720 
(dalej ma biec w kierunku 
Błonia i połączyć się z drogą 
wojewódzką nr 579 Grodzisk 
Mazowiecki – Błonie). Droga 
ma być dwujezdniowa na całej 
długości z wyjątkiem odcinka 
prowadzącego od rozwidlenia 
w Koszajcu do Brwinowa.

Jak widać z przebiegu 
paszkowianki, droga ma 
znaczenie ponadlokalne. 
Ma wziąć na siebie ciężar nie 
tylko ruchu pomiędzy trasą 
katowicką a autostradą A2, 
ale także drogą krajową nr 2 
(Warszawa – Poznań), która 
przecież nie zniknie po wy-
budowaniu autostrady. Jak 
podkreśla Łukasz Oleszczuk, 
w szerszej perspektywie pasz-
kowianka będzie fragmen-
tem tzw. małej obwodnicy 
Warszawy, która ma przejąć 
na siebie ciężar ruchu mię-
dzy miastami satelickimi, 
odbywającego się obecnie 
w znacznej mierze po uli-
cach stolicy. Jeśli więc lokal-
ne znaczenie paszkowianki 
dla powiatu pruszkowskiego 
i jego najbliższych okolic to za 
mało, by nadać tej inwestycji 
status krajowy, to być może 
ten argument spowoduje, że 
władze centralne zrozumieją, 
że zwlekać z budową drogi 
nie można i wspomogą region 
w jej zrealizowaniu.

2014 r. 
to rok, w którymsamorząd województwa 

przewiduje oddać paszkowiankę. Jednak 

specjaliści są zdania, że bez wsparcia budżetu 

centralnego nie ma na to szans przed 2016 r.

Druga tura wyborów przed nami
REGION. W dwóch miastach 
powiatu grodziskiego i w aż 
czterech miastach powiatu 
pruszkowskiego mieszkań-
cy po raz kolejny pójdą do 
urn. Druga tura wyborów 
samorządowych odbędzie 
się w najbliższą niedzielę, 
5 grudnia 2010.

Największa niespodzianka 
miała miejsce w Brwinowie, 
gdzie dotychczasowy bur-
mistrz, Andrzej Guzik mimo, 
że uzyskał 31,42 proc. gło-
sów, nie zakwalifi kował się 
do drugiej tury wyborów. 
O fotel burmistrza Brwinowa 
walczyć będą Arkadiusz Ko-
siński (33,43 proc.) i Krzysztof 
Falkowski (32,92 proc.). 

Również w Podkowie Leśnej 
na stanowisku burmistrza na 
pewno zasiądzie nowa osoba. 
Urzędujący jeszcze burmistrz 
Andrzej Kościelny nie starto-
wał w tegorocznych wybo-
rach. Mieszkańcy Podkowy 
w niedzielnym głosowaniu 
swoje głosy będą mogli oddać 
na Małgorzatę Stępień-Przy-
godę (37,60 proc.) lub Marcina 
Olejnika (25,72proc.).

W pozostałych czte-
rech miastach na stanowi-
sku burmistrza lub wójta 
w zależności od głosowania 
mieszkańców zasiądą do-
tychczasowi włodarze lub 
zupełnie nowi urzędnicy. 
W Milanówku Jerzemu Wy-
sockiemu zabrakło niecałych 

trzech procent do reelekcji 
(47,30 proc.). Teraz o fotel 
burmistrza będzie walczyć 
z Haliną Wolską (37,48 proc.). 

Druga tura odbędzie się 
również w Piastowie. Tu Zbi-
gniew Brzeziński (32,95 proc.) 
zmierzy się z Markiem Kubi-
ckim (26,06 proc.). Natomiast 
mieszkańcy Michałowic na 
stanowisko wójta mogą wy-
brać Krzysztofa Grabkę (41,98 
proc.) lub Sławomira Wa-
lendowskiego (26,36 proc.). 
Ciekawie również zapowia-
da się druga tura wyborów 
w Raszynie gdzie w fotelu 
wójta może zasiąść Janusz 
Rajkowski (35,58 proc) lub 
Andrzej Zaręba (30,79 proc.).

(AS)

Głosowanie w niedzielę,  5 grudnia 2010
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Piastów podejmie decyzję
dopiero po wyborach

Nowa linia autobusowa przez Żbików i Bąki od stycznia

PRUSZKÓW.  Dwie linie auto-
busowe zamierzają uruchomić 
w Pruszkowie urząd miasta i war-
szawski Zarząd Transportu Miej-
skiego. Jedna z nich ma ruszyć już 
1 stycznia. Druga – też na początku 
przyszłego roku. Nie wiadomo jed-
nak na razie, czy będzie to również 
1 stycznia. Wszystko zależy w tej 
chwili od władz Piastowa.

O zamiarze uruchomienia linii L11 
pisaliśmy już wielokrotnie. Miała 
ona funkcjonować już w paździer-
niku, ale ponieważ do przetargu na 
jej obsługę w tym roku nikt się nie 
zgłosił, władze Pruszkowa i ZTM 
zdecydowali o jej uruchomieniu 
dopiero od 1 stycznia 2011 r. Jak do-
wiedzieliśmy się w ZTM, obecnie 
trwają ostatnie przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na obsługę 
linii. Nic już nie powinno stanąć 
na przeszkodzie, by autobusy 
w barwach ZTM wyjechały wraz 
z początkiem nowego roku na tra-
sę. L11 będzie łączyć osiedla Prusa 
i Staszica ze stacją PKP Pruszków.

Ustalanie szczegółów
Pruszkowski urząd miejski infor-
mował także o zamiarze utwo-
rzenia wspólnie z ZTM kolejnych 

linii autobusowych włączonych do 
systemu wspólnego biletu. Jedna 
z nich ma szanse ruszyć także na 
początku przyszłego roku. Jak 
poinformowała nas Elżbieta Ko-
rach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie, będzie to linia bieg-
nąca przez tereny Żbikowa i Bąków 
do Piastowa. – Gmina Pruszków 
prowadzi rozmowy z ZTM w celu 
ustalenia wszelkich szczegółów 
technicznych związanych z prze-
biegiem trasy oraz lokalizacją przy-
stanków autobusowych – mówi 
naczelnik Korach.

Trasa pobiegnie 
przez Żbików i Bąki
Według projektu nowej trasy, au-
tobusy tej linii będą mieć przysta-
nek krańcowy w Pruszkowie przy 
ul. Inżynierskiej. Stąd pojadą uli-
cami: Waryńskiego, POW, 3 Maja, 
Ciechanowską, Długą, Zdziarską, 
Korczaka, Dąbrowskiej do Piasto-
wa, a na terenie Piastowa ulicami: 
Bohaterów Wolności, Warszawską 
i Okulickiego do stacji PKP Piastów. 
Wracać będą ulicą Warszawską 
w Piastowie oraz ulicami Broniew-
skiego, Długą, 3 Maja, Łączniczek 

duży wybór, transport
niskie ceny cały rok

Pruszków, ul. Anielin 1 (dawniej Al. Wojska Polskiego 9) Lokal Nr 7  |   pruszkow.anielin@nomasvello.pl   |   tel. 782 951 000 
Grodzisk Mazowiecki,  ul. Sienkiewicza 54  (deptak)  |  grodzisk.sienkiewicza@nomasvello.pl   |   tel. 506 203 207

AK, Waryńskiego do krańca na 
ul. Inżynierskiej.

Bez względu 
na decyzję Piastowa
– Obecnie Pruszków czeka na 
ofi cjalne stanowisko gminy Pia-
stów w sprawie uruchomienia tej 
linii, kursującej ulicami obu miast 
– dodaje Elżbieta Korach. Jak do-
wiedzieliśmy się w piastowskim 
urzędzie miejskim, decyzja w tej 
sprawie spodziewana jest dopiero 
po drugiej turze wyborów na urząd 
burmistrza. A więc najwcześniej 
w przyszłym tygodniu. Elżbieta 
Korach informuje, że jednak bez 
względu na decyzję władz Piasto-
wa, linia i tak powstanie. – Jeśli 
Piastów nie potwierdzi zaintere-
sowania uruchomieniem wspól-
nej linii autobusowej łączącej obie 
gminy, wówczas trasa zostanie 
skrócona i będzie przebiegała tylko 
po terenie Pruszkowa – dodaje.

Bez względu na to, jaka będzie 
decyzja władz Piastowa, trzeba 
na nią poczekać. A to oznacza, że 
może nie wystarczyć czasu, by zor-
ganizować przetarg na obsługę 
nowej linii do końca roku, tak by 
autobusy wyjechały na trasę już 
1 stycznia.                 Andrzej S. Rodys
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Samorządy oblały egzamin z odśnieżania

Mateusz Kozak wciąż poszukiwany

REGION. Poniedziałkowy atak 
zimy na długo pozostanie w na-
szej pamięci. Wystarczyło kilka-
naście godzin opadów śniegu, 
by całkowicie sparaliżować ży-
cie w powiatach pruszkowskim 
i grodziskim. Cierpieli wszyscy. 
Kierowcy – stojący w kilome-
trowych korkach, piesi – nie 
mogący przebrnąć przez zwały 
śniegu zalegające na chodni-
kach oraz pasażerowie komuni-
kacji miejskiej i kolei. Egzamin 
z pierwszego ataku zimy oblali 
wszyscy i oczywiście nikt nie 
jest winny. Tylko zima.

Śnieżny scenariusz, który za-
skakuje służby porządkowe 
wybrane przez włodarzy miast, 
gmin, powiatów, od lat jest taki 
sam. Najpierw są zapewnienia 
o przygotowaniu do akcji zima 
od zabezpieczenia pieniędzy, 
po sprzęt. Gdy sypnie śnieg 
i przyjdzie mróz, normą jest 
szukanie winnych za paraliż 
komunikacyjny. Koncert uspra-
wiedliwień od lat jest taki sam. 
Od argumentów, że pługosolarki 
nie mogły pracować, bo utknęły 
w korkach, po tłumaczenia, że 
opóźnienia w reakcji służb wpi-
sane są w zimowa aurę. Tylko 
co to interesuje ludzi, którzy 
w krytyczny poniedziałek bili 
rekordy spóźnień i czasu stania 
w korkach? Dlatego nie dziwi 
nas, że redakcja naszej gazety 
otrzymała w tym dniu niezli-
czoną ilość sygnałów o drama-
tycznej sytuacji.

Oto kilka z nich: ”Jestem miesz-
kanką Ostoi. Nie widziałam tu ani 

jednego pługu. Na ul. Bolesława 
Prusa byłam od godz. 15.00 do 
21.00 i też ich nie było widać. Dro-
gi i chodniki zaśnieżone po łydki.”

„To jakaś masakra, dzisiaj je-
chałem 2,5 godziny z Tesco na 
ul. Kubusia Puchatka.”

„Nie fi rmy tu zawiniły, tylko 
nasi włodarze (powiat, marszałek, 
czy prezydent). To od ich ludzi 
zależy, kiedy ten sprzęt wyjedzie”.

Zimowy atak trwa
Póki co zima nie odpuszcza. Sy-
tuacja na drogach i chodnikach, 
peronach, przystankach komu-
nikacji miejskiej nieznacznie 
się poprawiła, bo ustały ciągłe 
opady śniegu. Z prognoz wynika 
jednak, że opady mogą powrócić. 
Mieszkańcy nie mają złudzeń, 
że korkowo-komunikacyjny 
koszmar powróci, gdy znów bę-
dzie sypać przez kilka godzin. 
Do tej pory żaden samorząd 
nie znalazł skutecznego spo-
sobu, by uporać się z zimowy-
mi utrudnieniami. – Mimo, iż 
odśnieżaliśmy w poniedziałek 
od samego rana, trudno było 
uporać się z taką ilością śniegu. 
Robiliśmy, co mogliśmy – mówi 
Ryszard Wojciul, zastępca bur-
mistrza Piastowa. Według niego 
nie popisał się powiat pruszkow-
ski. – Całkowicie sparaliżowany 
był wiadukt. Nasze służby nie 
mogły przejechać z jednej stro-
ny Piastowa na drugą. Pługi na 
drogach powiatowych pojawiły 
się koło południa – relacjonuje 
wiceburmistrz Wojciul, który 
za egzamin z zimy w Piastowie 
stawia ocenę 3+.

Wyższą notę za poniedział-
kową akcję, bo 4+, daje Piotr 
Galiński, zastępca burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego. 
– Wydaje mi się, że nasz Zakład 
Gospodarki Komunalnej zadzia-
łał dobrze. Ale nie obyło się bez 
paraliżu komunikacyjnego. Źle 
zadziałały służby marszałkow-
skie, przez co ruch na naszym 
wiadukcie stał przez kilka go-
dzin – mówi wiceburmistrz. 
Zapewnia, że wszystko jest 
tak przygotowane, by odśnie-
żanie było skuteczne. Łącznie 
z zaangażowaniem osób bez-
robotnych, które pracują przy 

zimowym utrzymaniu ulic w ra-
mach prac interwencyjnych.

Powiat zaspał czy nie?
29 listopada nie dało się nie za-
uważyć, że drogi należące do 
powiatu pruszkowskiego, a sta-
nowiące główne arterie w mia-
stach, wiodły prym w zimowym 
dramacie. Czy to dlatego, że 
dopiero w feralny poniedziałek 
powiat rozstrzygnął przetarg na 
odśnieżanie dróg? Jak poinformo-
wał nas Sławomir Walendowski, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa sta-
rostwa pruszkowskiego, przetarg 

Zimowe 
obowiązki 
właściciela 
i zarządcy
REGION.  Urzędnicy przy-
pominają, że odśnieżanie 
dachu i usuwanie sopli 
należy do obowiązków 
właściciela  bądź zarząd-
cy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwró-
cić na budynki o powierzchni 
przekraczającej 2 000 m2 oraz 
o powierzchni dachów wynoszą-
cej ponad tysiąc metrów kwadra-
towych, m.in. hipermarkety, hale 
targowe, sportowe, magazyny.

Właściciel bądź zarządca, któ-
ry nie wywiąże się z obowiązku 
odśnieżania dachu może zostać 
ukarany mandatem. Można rów-
nież wprowadzić natychmiasto-
wy zakaz użytkowania obiektu.

Zwracamy uwagę, że obowią-
zek zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania obiektu budow-
lanego w razie występowania 
niekorzystnych warunków at-
mosferycznych, które mogą mieć 
wpływ na uszkodzenie obiektu 
budowlanego lub bezpośrednie 
zagrożenie takim uszkodzeniem, 
jak również mogących spowodo-
wać zagrożenie życie lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska, nałożony na właści-
cieli i zarządców budynków przez 
art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.), obejmuje także usuwanie 
z elementów elewacji sopli, brył, 
nawisów lodowych i śniegowych, 
mogących zagrozić bezpieczeń-
stwu osób znajdujących się na 
ciągach pieszych i jezdnych 
przebiegających bezpośrednio 
przy budynku.

Wszyscy, którzy uchylają się 
z nałożonych ustawowo obo-
wiązków dbania i zarządzania 
nieruchomościami w zakresie 
zimowego ich utrzymania mogą 
być pociągnięci do odpowiedzial-
ności karnej w wysokości od 
100 zł do 500 zł., a w przypadku 
stworzenia swoim działaniem 
zagrożenia dla życia lub zdrowia 
do kary aresztu włącznie.      

(AS/inf.pras)

BRWINÓW.  Wciąż trwają 
poszukiwania 14-letniego 
Mateusza Kozaka, który 16 
października wyszedł z domu 
w Brwinowie, by pojeździć 
na rowerze. Ostatni raz był 
widziany tego dnia ok. godz. 
21.00. Policja ma nadzieję na 
odnalezienie chłopca. Sprawę 
prowadzi obecnie Wydział Ter-
roru Komendy Stołecznej Policji.

Od chwili zniknięcia chłopca 
mija półtora miesiąca. Policjanci 
sprawdzali wszystkie możliwe 
okoliczności jego zaginięcia. 
Musieli wziąć pod uwagę każdą 
ewentualność, m.in. że dziecko 
mogło paść ofi arą przestępstwa 
lub było skonfl iktowane z ro-
dziną, miało kłopoty w szkole 
i z tych powodów ucie-
kło z domu. Jednak żadna 

z przyjętych hipotez nie po-
twierdziła się. Rutynowe 
działania podjęte w celu wy-
jaśnienia okoliczności zaginięcia 
Mateusza (m.in. przeszukanie 
zbiornika wodnego w pobliżu 
Brwinowa) również nie dały 
żadnych rezultatów. – Chło-
piec jest poszukiwany nadal 
żywy – informuje podkomisarz 
Dorota Nowak, ofi cer prasowy 

Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Pomimo informacji w me-
diach i rozwieszonych ulotek 
m.in na stacjach PKP, nie zgłosił 
się nikt, kto widziałby zaginio-
nego. Jak informuje policja, są 
jedynie świadkowie, 
którzy widzieli go 
16 październi-
ka ok. godz. 
2 1 . 0 0 . 
I to jest 
ostatni 
m o -
m e n t , 
k i e d y 
widzia-
no Ma-
teusza.

Jak przy-
znaje Do-
rota Nowak, 
zaginięcie Mate-
usza jest bodaj pierw-
szą taką sprawą w powiecie. 
– Chwytamy się wszystkie-
go, by odnaleźć chłopca – 
mówi. – Jednak możliwości, 
jakimi dysponuje komenda 
powiatowa, skończyły się. 
Dlatego przekazaliśmy spra-
wę do Wydziału Terroru 
Komendy Stołecznej Policji.

Policja jeszcze raz apeluje, by 
zgłaszali się ewentualni świad-
kowie, którzy mogli widzieć 
Mateusza Kozaka po godz. 21.00 
16 października lub w kolej-
nych dniach. Rysopis: wzrost 
– 170 cm, waga – 59 kg, twarz 

owalna, włosy krótkie 
blond, oczy jas-

ne. Chłopiec 
ma znaki 

szczególne 
w postaci 
k r z y -
w e g o 
przed-
n i e g o 
z ę b a 

i czerwo-
nej plamki 

na prawym 
policzku pod 

okiem. Ubrany 
był w szarą bluzę 

w biało-niebieskie łaty, 
ciemne spodnie dresowe, buty 
sportowe i niebieską podkoszul-
kę. Poruszał się na białym rowe-
rze marki BMX. Ktokolwiek zna 
miejsce pobytu Mateusza, pro-
szony jest o kontakt z najbliższą 
jednostką policji lub z numerami 
telefonów 112 i 997.               

(ASR)

Ile pieniędzy przygotowały samorządy na akcję zima:
Brwinów 431 tys. zł

Michałowice 135 tys. zł

Milanówek 469 tys. zł*

Nadarzyn 220 tys. zł

Podkowa Leśna 230 tys. zł **

Raszyn 238 tys. zł

Piastów 434 tys. zł ***

Pruszków 700 tys. zł ****

Grodzisk Mazowiecki 700 tys. zł ****

Powiat pruszkowski 1 mln zł

Powiat grodziski 412 tys. zł *****

** w budżecie zapewnione 259 tys. zł 
*** w budżecie zapewnione 900 tys. zł
**** zwiększenie środków w zależności od potrzeb
***** 42tys. piasek, 170 tys. sól, 60 tys. paliwo, ok. 140 tys. wnagrodzenie dla pracowników

został rozstrzygnięty zgodnie 
z terminarzem procedury prze-
targowej. Powiat na odśnieżanie 
dróg przeznaczył 1 mln zł. – Nie 
było żadnego opóźnienia. Kwota 
przetargu przekraczała 200 tys. 
euro. Zgodnie z przepisami, na 
jego rozstrzygnięcie mieliśmy 
40 dni. Zaznaczam też, że trzy-
maliśmy rękę na pulsie. Nasze 
drogi powiatowe były zimowo 
zabezpieczane w trybie awaryj-
nym już od soboty – mówi Sła-
womir Walendowski.

Jednak w naszym klimacie 
atak zimy w przełomie listo-
pada i grudnia nie jest niczym 
nadzwyczajnym. Zdarza sie, że 
zima przychodzi nawet wcześniej. 
Biorąc pod uwagę tę okoliczność, 
samorządy powinny ogłaszać 
i rozstrzygać przetargi na zimo-
we utrzymanie ulic odpowiednio 
wcześniej, tak by odpowiednie 
służby były gotowe do działania 
co najmniej od połowy listopada.

Samorządy na akcję zima 
przeznaczają tyle pieniędzy, 
na ile pozwalają im możliwo-
ści budżetowe. Szczegółowy 
wykaz prezentujemy w ramce. 
Podane kwoty nie są ostataczne. 
Mogą one wzrastać w zależno-
ści od potrzeb w danym mieście 
czy gminie.

W końcówce astronomicznej 
jesieni zima już pokazała, na 
co ją stać. Miejmy nadzieję, że 
władze samorządowe i podległe 
im służby odpowiedzialne za zi-
mowe utrzymanie ulic wyciągną 
wnioski ze śnieżnego dramatu, 
jakiego doświadczyliśmy.

Kamilla Gębska

* łączna kwota na utrzymanie czystości w gminie, w tym zimowe utrzymanie dróg
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Najgorsze skrzyżowanie w Pruszkowie?

S krzyżowanie ulic 
Domaniewskiej, Żbi-
kowskiej i 3 Maja jest 
jednym z najważniej-

szych w Pruszkowie. To właśnie 
tutaj krzyżują się drogi wojewódz-
kie 718 i 701 prowadzące m.in. na 
cmentarz żbikowski, wysypisko 
śmieci, do Ożarowa Maz. i trasy 
poznańskiej czyli krajowej „dwój-
ki”. Tymczasem jego stan pozosta-
wia wiele do życzenia: nie dość, że 
nawierzchnia jest uszkodzona, to 
spod asfaltu wystaje przedwojen-
na kostka brukowa. Aby tamtędy 
przejechać trzeba być wyjątkowo 
ostrożnym, w przeciwnym razie 
bardzo łatwo jest stracić element 
zawieszenia lub ogumienia.  

Kierowcy narzekają
 – Od sześciu lat jestem zmuszony 
do pokonywania tego nieszczęs-
nego skrzyżowania, jadąc do pracy 
i wiem jedno: jest tam bardzo nie-
bezpiecznie. Już raz urwało mi się 
koło, bo na drodze było po prostu 
jezioro. A wiem, że moja sprawa 
nie jest jednostkowa, bo dość 
często widzę tam ludzi z trójką-
tami ostrzegawczymi. A już jazda 
motocyklem tamtędy, to w ogóle 
grozi utratą życia. Najlepiej byłoby 
w tym miejscu stworzyć bezko-
lizyjne rondo, ale należałoby to 

zrobić natychmiast, na co czekają 
zarządcy drogi, na więcej ofi ar? - 
denerwuje się pan Andrzej.

Nie tylko skrzyżowanie 
wymaga remontu
Problemem są również drogi 701 
i 718 odbiegające od skrzyżowania. 
Szczególnie ul. Domaniewska pro-
wadząca m.in. do cmentarza i na 

wysypisko śmieci wymaga mo-
dernizacji. Porusza się tamtędy 
wiele ciężarówek, bardzo łatwo 
jest wpaść w jedną z ogromnych 
dziur - to właściwie z nich składa 
się ta droga. Problemem jest rów-
nież brak poboczy dla pieszych.
 – Wielokrotnie telefonowałem w tej 
sprawie do oddziału Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Grodzisku Maz. Jak się do nich 
zadzwoni, to jest jakiś odzew, ale 
wszystko dzieje się zbyt wolno. 
Dziury zasypywane są destrukto-
rem i zalewane smołą, więc efekt 
jest taki, że jak jest woda w dziurze 
i ona zamarznie, to potem ją rozsa-
dza, czyli odwalają fuszerkę. Prze-
stałem więc już w ogóle dzwonić do 
grodziskiego oddziału MZDW, bo to 

PRUSZKÓW. O tym, jak ważny jest remont skrzyżowania ulic Domaniewskiej, Żbikowskiej i 3 Maja w Pruszkowie, wiedzą 
wszyscy kierowcy, którzy są zmuszeni do poruszania się tymi drogami. Tymczasem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
umywa ręce, twierdząc, że w tym miejscu powstanie węzeł autostrady A2, a więc należy czekać do rozpoczęcia jego budowy 
– dopiero wtedy skrzyżowanie zostanie zmodernizowane.

nie ma najmniejszego sensu - mówi 
pan Zbyszek i dodaje:  – Trzy lata 
temu otrzymałem od nich infor-
mację, że remont skrzyżowania 
ulic: Domaniewskiej, Żbikowskiej 
i 3 Maja rozpocznie się, ale chyba 
coś poszło nie tak,  skoro do tej pory 
nie widać żadnych zmian. Żeby 
chociaż jedną z dróg doprowadzili 
do stanu używalności, to już byłoby 

dobrze. Tymczasem, niedawno na 
drodze prowadzącej od Borzęcina 
do skrzyżowania z trasą poznańską 
zarwał się asfalt, a w Mazowieckim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich na-
wet o tym nie wiedzieli, przecież to 
jest śmiechu warte.

Nie będzie remontu, 
bo nie ma pieniędzy
Już w czerwcu br., na łamach „Ga-
zety WPR”, informowaliśmy, że 
w sprawie remontu dróg odbie-
gających od ulic Domaniewskiej, 
Żbikowskiej i 3 Maja przygotowa-
na jest dokumentacja projektowa, 
ale na sam remont po prostu nie 
ma pieniędzy. - Skrzyżowanie dróg 
wojewódzkich nr 718 i 701 zosta-
nie przebudowane w momencie 
budowy węzła autostradowego 
A2. Jeżeli środki fi nansowe po-
zwolą, przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 718 rozpocznie się 
w 2011 roku – poinformowała nas 
Monika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Do tego czasu kie-
rowcy muszą się niestety uzbroić 
w anielską cierpliwość i zachować 
szczególną ostrożność, tym bar-
dziej, że przy obecnych mrozach 
kostka brukowa wystająca spod 
asfaltu jest oblodzona.         

Karolina Gon tarczyk

Kierowcy nagminnie łamią przepisy
MILANÓWEK.  Piesi, którzy 
w sobotę chcą przejść chodni-
kiem przy ul. Piłsudskiego w Mi-
lanówku, muszą dokonywać nie 
lada gimnastycznych wyczynów 
lub poruszać się po jezdni, nara-
żając tym samym swoje bezpie-
czeństwo. Wszystko z powodu 
samochodów, które zaparko-
wane są dosłownie wszędzie.

O sprawie poinformował nas 
Adam z Milanówka: - Przy 
ul. Piłsudskiego w dni targowe 
czyli w soboty rozgrywają się iście 
dantejskie sceny: chodniki są tak 
pozastawiane samochodami, 
w ogóle nie można się tamtędy 
poruszać. Mnie czasami jeszcze 
jakoś uda się przecisnąć między 
autem a parkanem, ale osoby nie-
pełnosprawne poruszające się na 
wózkach inwalidzkich lub matki 
z dziećmi w wózkach nie mają na 
to najmniejszych szans. Poza tym 
kierowcy parkują w taki sposób, że 
niemal dotykają ogrodzenia targo-
wiska, ale gdy otworzą drzwi, to 
w ogóle nie ma możliwości przej-
ścia. A przy tym nie dbają również 
o własne bezpieczeństwo, ponie-
waż jeśli dziecko otworzy drzwi od 
strony ulicy, a będzie nadjeżdżał 

samochód to tragedia gotowa, już 
nieraz byłem świadkiem takiej sy-
tuacji. Straż Miejska już dawno 
powinna zrobić z tym porządek, 
tymczasem w ogóle ich tam nie wi-
dać – mówi nasz czytelnik i dodaje: 
- Podobne rzeczy miały miejsce 
w pierwszych miesiącach funk-
cjonowania supermarketu „Tesco”. 
Przyjechała straż miejska, wlepiła 
kilkanaście mandatów i od razu 
zrobił się porządek. A tutaj tyle 
czasu to trwa i nie mogą się uporać.

Problemem jest 
brak parkingu
Pan Mariusz na sobotni targ do 
Milanówka przyjeżdża z Grodzi-
ska Maz. Jest jedną z osób, któ-
ra zaparkowała samochód tuż 
przy bramie wejściowej na targ, 
blokując tym samym przejście 
przechodniom. - Bardzo chętnie 
zaparkowałbym auto gdzieś in-
dziej, ale wokół nie ma dozwolo-
nych miejsc, więc co mam zrobić? 
To władze miasta pokpiły sprawę, 
ponieważ jak się robi targ, to po-
winno się zadbać również o in-
frastrukturę wokół niego, a tak 
to piesi się denerwują, my się 
denerwujemy i na dodatek grozi 
nam mandat – mówi pan Mariusz.

Winni są handlowcy
Przed targowiskiem miejskim 
w Milanówku jest parking, ale 
nie dość, że mieści się tam tylko 
kilka samochodów, to na doda-
tek w soboty handlowcy rozsta-
wiają tam swoje stragany, tym 
samym blokując miejsca posto-
jowe. Z kolei przy ul. Piłsudskiego 
i w pobliskich uliczkach np. przy 
ul. Krzywej są ustawione znaki 
zakazu zatrzymywania się, ale nikt 
ich nie przestrzega.

Straż Miejska widzi problem
- Do Straży Miejskiej w Milanów-
ku zgłaszane były, szczególnie 

w soboty przed południem, prob-
lemy związane z parkowaniem 
samochodów w rejonie tego 
targowiska  i związane z tym 
utrudnienia w ruchu pieszych 
– każdorazowo po otrzymaniu 
tego typu zgłoszenia strażnicy 
miejscy podejmowali czynności, 
a wobec kierujących  naruszają-
cych przepisy prawa o ruchu dro-
gowym wyciągane były również 
konsekwencje prawne – poinfor-
mował nas Andrzej Wacławek 
Komendant Straży Miejskiej 
w Milanówku i zapewnił, że 
od najbliższej soboty strażnicy 
miejscy w ramach pełnionej 

służby patrolowej szczegółowo 
sprawdzą problem utrudnień dla 
ruchu pieszych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych w rejonie 
targowiska miejskiego, a kierow-
cy powodujący takie utrudnienia  
będą pociągani do odpowiedzial-
ności karnej.
Zdaniem komendanta Wacław-
ka, problemy z parkowaniem sa-
mochodów w ścisłym centrum 
Milanówka występują na co 
dzień i są następstwem m.in. po-
zostawiania aut przez osoby do-
jeżdżające do pracy do Warszawy 
i okolic – z tego względu wpro-
wadzone zostały po obu stronach 
dworca PKP dwie strefy płatnego 
parkowania, które umożliwiają 
zaparkowanie pojazdów w po-
bliżu usytuowanych w centrum 
miasta placówek handlowych.
Osobom chętnym do robienia 
zakupów na miejskim targowi-
sku w Milanówku nie pozostaje 
zatem nic innego, jak parkować 
swoje auta wyłącznie w miej-
scach dozwolonych. Wtedy 
uda im się uniknąć i mandatu, 
i kłopotów, a przechodniom 
– spokojnie dostać się do cen-
trum miasta.

Karolina Gontarczyk

Kierowcy próbują sobie jakoś radzić na jednym z najgorszych skrzyżo-

wań w Pruszkowie. Choć nie jest to łatwe. [Fot. Karolina Gontarczyk]
Chociaż ruch jest znaczny, MZDW umywa ręce od remontu żbikow-

skiego skrzyżowania. [Fot. Karolina Gontarczyk]

Piesi na ul. Piłsudskiego muszą przeciskać się między zaparkowa-

nymi samochodami. [Fot. Jarek Owcarz]

W imieniu 
Pani 

ALICJI
KOS-GOŁASZEWSKIEJ

Biuro Pruszkowskiego 
Klubu Biznesu 

zaprasza 
wszystkie osoby, 

które oddały na nią głos 
w wyborach 2010 
do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego, 

do nawiązania kontaktu 
pod jednym z niżej 
podanych adresów:

biuro@pkbklub.pl
tel.    22 738 34 91

fax    22 738 34 90

Dla wszystkich 
Wyborców  

podziękowania  
za poparcie i zaufanie!
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Pacific Cars
Al. Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa, tel. 863 29 96
Zapraszamy pon-pt 9.00-19.00, sob 9.00-15.00, niedziela 12 grudnia 10.00-15.00
www.pacificcars.pl, office@pacificcars.pl
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Pracownia mammografi czna na Wrzesinie dumą Mazowsza
PRUSZKÓW. Pracownia 
mammograficzna szpitala 
powiatowego na Wrzesinie 
pod względem jakości świad-
czonych usług zajęła trzecie 
miejsce na Mazowszu. Rów-
nie wysoko uplasowała się 
w skali ogólnokrajowej. Na 
254 skontrolowane poradnie 
prowadzące badania mammo-
grafi czne uzyskał 35 lokatę. 
Analizę w ramach audytu 
przeprowadzili specjaliści 
m.in. z warszawskiego Cen-
trum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej – Curie.  

Audytorzy tworząc ranking 
poradni opierali się na jako-
ści zdjęć mammografi cznych 

wykonanych przez poszcze-
gólne ośrodki. Specjaliści opi-
niując je nie wiedzieli w jakiej 
pracowni zostały wykonane. 
I choć polska kontrola jakości 
rentgenowskich badań piersi 
– obecnie najlepszego sposo-
bu wykrywania raka piersi  – 
dopiero raczkuje, to przynosi 
efekty. Jeszcze trzy lata temu 
audytu robionego na zlecenie 
Centralnego Ośrodka Koordy-
nującego Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi nie zaliczyła co trzecia 
poradnia robiąca badania mam-
mografi czne, w 2008 roku co 
czwarta. A w 2010 na 254 skon-
trolowane ośrodki negatywną 
ocenę otrzymały tylko 13.

Dobre zdjęcie, to poło-
wa sukcesu.

Jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na 
wyniki leczenia jest wykrycie 
nowotworu w jak najwcześ-
niejszym stadium jego rozwoju. 
Dlatego tak ważna jest jakość 
zdjęcia i jego profesjonalny opis. 
Dyrektor szpitala powiatowe-
go na Wrzesinie Mieczysław 
Brągoszewski nie kryje radości 
z wyników audytu. 

 - To zasługa  sprzętu - nowy 
mammograf analogowy zaku-
piony został rok temu - oraz 
zaangażowania naszych pra-
cowników. Bez ich profesjonal-
nego podejścia trudno by było 
osiągnąć takie wyniki – mówi 

5 edycja akcji „Zostań św. Mikołajem”

Nowy fotoradar

Autostrada A2: 
problem ze zjazdami

REGION.  Już 6 grudnia 
rusza 5 edycja akcji „Zostań 
św. Mikołajem”.  Na terenie 
Pruszkowa, Brwinowa, Mi-
chałowic i Nadarzyna będzie 
można przekazać żywność dla 
potrzebujących mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego.

„Zostań św. Mikołajem” to akcja 
organizowana przez Hufi ec ZHP 

GRODZISK MAZ. Nowy 
fotoradar pojawi się na 
ulicach Grodziska Mazo-
wieckiego. W trzech loka-
lizacjach umieszczono już 
specjalne puszki, w jednej 
z nich zamontowane zostało 
nowe urządzenie.

Najbardziej niebezpieczne miej-
sca, w których będzie pojawiał 
się fotoradar to trasy: Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice, 
Grodzisk Mazowiecki – Bło-
nie i Grodzisk Mazowiecki 
– Siestrzeń. Jan Stachurski, 
komendant Straży Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim 
podkreślał, że pięć lat temu 
zmierzono, że w rejonie Nato-
lina (trasa Grodzisk Mazowiecki 
– Błonie) przejeżdża 8 tysięcy 
pojazdów na dobę.

Fotoradar przeszedł już od-
powiednie testy. Urządzenie, 
które ma poprawić bezpieczeń-
stwo na ulicach kosztowało 
100 tys. złotych. Za przekrocze-
nie prędkości można otrzymać 
mandat od 50 zł oraz 1 punkt 
karny do 500 zł i 10 punktów 
karnych.                                     (AS)

REGION. Odcinak autostra-
dy A2 Stryków – Konotopa 
oraz południowa obwodnica 
Warszawy mają być przejezdne 
pod koniec maja 2012. Nieste-
ty jeden z kluczowych  zjazdów 
w stronę Al. Jerozolimskich 
może nie powstać na czas.

Zarówno autostrada jak i połu-
dniowa obwodnica Warszawy są 
w budowie już od kilku miesięcy. 
Wykonawcy mają nadzieje, że 
dwie najbliższe zimy będą ła-
godne. To umożliwi drogowcom 
dotrzymania terminu budowy.

Istnieje jednak dużo poważ-
niejszy problem. Okazuje się, 
że kierowcy mogą mieć prob-
lem ze zjechaniem z nowych 
tras w kierunku Śródmieścia, 
Ochoty, Włoch czy Ursusa. 
Miał to umożliwić pierwszy 
odcinek trasy Salomea-Wolica 
(nowa wylotówka na Kraków 
i Katowice). Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad już 

wiosną ogłosiła przetarg. Po wie-
lu perypetiach z odwołaniami 
i kontrolami zwycięzcą zostało 
konsorcjum z fi rmą Eurovia na 
czele. Mimo tego GDDKiA od 
blisko miesiąca zwleka z pod-
pisaniem umowy z wykonawcą.

Jeśli urzędnicy będą dłużej 
zwlekać może się okazać, że 
inwestycja będzie miała opóź-
nienie. Bez podpisanej umowy 
wykonawca nie może rozpocząć 
wycinki drzew. Te prace przygo-
towawcze muszą zakończyć się 
przed 1 marca. Jeśli się to nie uda, 
z wycinką trzeba będzie czekać 
do zakończenia sezonu lęgowego 
ptaków, czyli do końca września.

Brak dogodnego zjazdu na 
Al. Jerozolimskie mocno utrud-
ni życie kierowcom. I jeszcze 
bardziej zakorkuje wjazdy do 
stolicy. GDDKiA musi pod-
pisać umowę z wykonawcą 
pierwszego odcinka trasy 
Salomea-Wolica.                                     

(AS)

dyr. Brągoszewski. On również 
zaznacza, że jakość zdjęcia 
wykonywanego przy badaniu 
mammografi cznym jest klu-
czowa. - Na zdjęciu gorszej ja-
kości można przeczyć zmiany, 
szczególnie te małe. A wczesne 
wykrycie zwiększa szanse na 
całkowite wyleczenie – dodaje 
dyrektor szpitala powiatowego 
w Pruszkowie. 

O tym jak ważna jest atmo-
sfera towarzysząca badaniu, 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Pracownia mammografi czna 
w szpitalu na Wrzesinie rok 
temu przeszła kolorystyczną 
rewolucję. Postawiono na ciepłe 
kolory, m.in. róż i fi olet. - Taka 
nieco cukierkowa aranżacja 

była celowa. Zdajemy sobie 
sprawę, że kobieta przycho-
dząca na badanie jest spięta, 
poddenerwowana. Wierzymy, 
że ciepłe kolory nieco rozła-
dowują napięcie, odwracając 
uwagę od badania – dopowiada 
dyr. Brągoszewski. 

Przypominamy, że w tym 
roku badania mammografi czne 
w szpitalu na Wrzesinie robione 
są bezpłatnie. Od początku roku, 
do 29 listopada br. zrobiono ich 
2118. Odbywają się  ramach pro-
gramu skriningowego wczes-
nego wykrywania raka sutka 
u kobiet. 

Mimo wielu akcji edukacyjno 
– profi laktycznych, dostępności 
do badań mammografi cznych 
polskie statystyki są zatrważa-
jące. Codziennie z powodu raka 
piersi umiera 13 kobiet.

Wielu z tych zgonów można 
by zapobiec, gdyby panie robi-
ły regularne badania. Niestety 
wciąż wiele Polek bagatelizuje 
zagrożenie lub też unika mam-
mografi i obawiając się jej wyniku. 

(KAM)

Pruszków przy współudziale 
organizacji pomocy społecznej 
i organizacji pozarządowych. 
Jej celem jest zbiórka żywności 
w sklepach, przygotowanie pa-
czek i rozdanie ich najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom 
powiatu pruszkowskiego.

W dniach 6 - 22 grudnia 
w 45. sklepach z terenu  Prusz-
kowa, Brwinowa, Michałowic 
i Nadarzyna będzie można 
przekazać artykuły spożywcze 
dla potrzebujących.

Każdy z Was może zostać 
św. Mikołajem.                        

 (MS)
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Koncert Mikołajkowy - 
,,Majewska – Korcz – LIVE” 
Miejski Ośrodek Kultury za-
prasza 5 grudnia (niedziela) 
na Koncert Mikołajkowy - ,,Ma-
jewska – Korcz – LIVE”.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: 3 Maja 124 

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 7 grudnia 
(wtorek) na spotkanie z cyklu 
Archeologiczna Mapa Polski. 
Mgr Dariusz Krasnodębski: 
Puszcza Białowieska – archeo-
logia wśród kniej.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

4 grudnia (sobota) na Miko-
łajki dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
W programie wesołe zabawy 
i konkursy, mikołajkowe niespo-
dzianki oraz słodki poczęstunek.
Start godz. 13.00, Bilety 20PLN, 
Miejsce: Andrzeja 1

Mikołajkowe 
spotkanie w bibliotece
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-
liczna zaprasza 4 grudnia (sobota) 
na „Mikołajkowe spotkanie”. W pro-
gramie czytanie fragmentu książki: 
„Świąteczne opowieści”. Spotkanie 
urozmaicą zabawy mikołajkowe 
oraz gra na gitarze i keyboardzie.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 7

Poranek Teatralny dla Dzieci 
5 grudnia (niedziela) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się spek-
takl dla dzieci pt.: ,,Zimowa Opo-
wieść” w wykonaniu Teatru Kuffer .
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Koncert pieśni 
Włodzimierza Wysockiego
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 4 grudnia (sobota) 
w ramach  „Festiwalu Kultura 
bez barier 2” na koncert pieśni 
Włodzimierza Wysockiego. Pieś-
ni zaśpiewają rosyjscy i polscy 
pieśniarze, tak w oryginałach, jak 
i w polskich tłumaczeniach.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 PODKOWA LEŚNA

Podróże po morzach i oceanach
CKiIO zaprasza 4 grudnia (so-
bota) na wernisaż wystawy 
modeli żaglowców i okrętów - 
Podróże po morzach i oceanach. 
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Mikołajki w Bawialni
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
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Kabaret Moralnego Niepokoju
9 grudnia (czwartek) w Cen-
trum Kultury odbędzie się występ 
Kabaretu Moralnego Niepokoju. 
Ich koncerty to nie tylko zabawne 
skecze, ale także świetne aranżacje 
muzyczne, tworzone przez Bartka 
Krauza i Wojtka Orszulaka.
Start godz. 20.30, Bilety 50 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 KANIE

Sąsiedzka Akcja Charytatywna
4 grudnia (sobota) w Karczmie 
Podgorica w Kaniach odbędzie się 
Sąsiedzka Akcja Charytatywna, 
której celem jest pomoc przewlekle 
chorym dzieciom z Otrębus i Kań 

w fi nansowaniu sprzętu rehabilita-
cyjnego lub rehabilitacji. W progra-
mie: kiermasz rękodzieła, aukcja, 
koncert kwartetu smyczkowego 
INSANO i wiele innych.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Szkolna 140/2

 MILANÓWEK

Mikołajki
5 grudnia (niedziela) w Centrum 
Kultury odbędą się „Mikołajki”. 
W programie: bajka dla dzieci 
„Czerwony Kapturek”, występy 
clowna, konkursy, malowanie buź,  
spotkanie z Mikołajem, prezenty.
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 BRWINÓW

Zakamarki w Zagrodzie
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa 
zaprasza 5 grudnia (niedziela) 
na „Trzecie zakamarki w Zagro-
dzie”. Piękne ilustracje i zabawy 
plastyczne przybliżą dzieciom 
nastrój zbliżających się świąt.
Start godz. 16.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Grodziska 57

 GRODZISK MAZ.

Mikołajki
Centrum Kultury zaprasza 
5 grudnia (niedziela) na spot-
kanie ze świętym Mikołajem. 
W programie: konkursy, niespo-
dzianki, przedstawienia i wiele 
innych atrakcji. O godzinie 17.00 
odpalenie lampek na choince 
przed Centrum Kultury.
Start godz. 12.30, 
Wstęp wolny,
Miejsce: Spółdzielcza 9

INFORMATOR KULTURALNY 03 grudnia - 09 grudnia

BAL
 SYLWESTROWY

www.mazurkashotel.pl
ul.Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki / kontakt@mazurkashotel.pl , 22 721 47 47

360 pln/os

Znakomity zespół coverowy, DJ
Wykwintne menu mistrzów kuchni MCC

Tort noworoczny

zaprasza na

ł



Uczciwie remonty kompleksowo 
790712230

Układanie kostki brukowej 
i granitowej, 660 306 446  

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765

 RÓŻNE

MAZO zamiast warcabów czy szachów 
www.mazo2010.republika.pl

 ZWIERZĘTA

29.X. zaginął w Podkowie Leśnej 
biały kot-albinos. Miał czerwoną 

obróżkę z dzwoneczkiem. 
Widziany był w Żółwinie. 

Nagroda. 
tel. 227291569, 

607787209

 PRACA

 dam pracę

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej 
kom.794125961  

Zatrudnimy doświadczonego frezera, 
ślusarza narzędziowego, 
tokarza na tokarkę CNC - praca 
w narzędziowni przy formach 
wytryskowych 
tel 22 755 83 76, 
22 755 84 35, 
Milanówek 

Zatrudnię księgową-kadrową 
z doświadczeniem do fi rmy komunalnej 
693-280-600

 szukam pracy

Podejmę się sprzątanie 
w Pruszkowie i okolicach 511 738 104  

PODEJMĘ PRACĘ CHAŁUPNICZĄ 
(z wyjątkiem szycia)  509 683 032
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Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

www.reklama.wpr24.pl

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

tel 603 793 299 
www.fi nkas.pl

kredyty 
hipoteczne  

doradca 
kredytowy

 NIERUCHOMOŚCI

 kupię

Budowlaną przy PKP 120000zł  511980315  

 do wynajęcia

Mieszkanie Grodzisk Mazowiecki, 53m2, 
602-240-894

 sprzedam

Atrakcyjna działka budowlana 1000m 
w Pruszkowie koło Komorowa 600 tyś. 
602 73 56 74

DZIAŁKA PRACOWNICZA MILANÓWEK
TEL.601131202 

 NAUKA

Angielski, rosyjski, ukraiński, profesjonalne 
korepetycje, tłumaczenia 509 359 659  

Korepetycje matematyka także 
wyższa magister UJ. Telefon: 606391653

Matematyka  603 713 495 

 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis 502 534 080

Kasacja pojazdów – złomowanie, 22 723 
46 66, 501-139-173,  www.szrotkasacja.pl

 sprzedam

Sprzedam Mercedes A170, prod. 2004r. 145 000 
km, pierwszy właściciel, serwisowany, stan b. 
dobry, 33 000 zł. 603-128-725

 SPRZEDAM

EKOGROSZEK - NISKA CENA, MINIMUM 5 TON, 
515-713-421, 691-830-568

 USŁUGI

ANTENY MONTAZ SERWIS 
603375875

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601-336-063, 500-034-552 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 
603375875

Elektryk z uprawnieniami, solidnie, 
600 880 199 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140 

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 

Gładź, malowanie, remonty 510 044 357 

Kompleksowa prawna i księgowa obsługa fi rm, 
doradztwo, rejestracja spółek, zmiany w KRS, 
odpisy w 24h, wszystkie formalności w US, ZUS, 
ochrona znaków towarowych. 
Duże doświadczenie, szybko i solidnie. 
tel 603-128-725, 
e-mail:  tel.ex@wp.pl 

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE. 
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468

POSPRZĄTAM 
-DOM
-MIESZKANIE
-BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104 

Posprzątam
- biura
Naszym celem jest profesjonalizm 
i zadowolenie klienta
504-918-604

SCHODY, tanio, 
tel. 0-721-420-449 

Szycie fi ran, zasłon, lambrekinów,
narzut, rolet rzymskich. 
Pruszków 502-286-273  

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104

Katarzyna Klonowska

KANCELARIA 
RADCY PRAWNEGO
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Tymianek z Podbiałem  
Działa kojąco i łagodzi podrażnienia śluzówki jamy ustnej, 
gardła i krtani oraz łagodzi chrypkę

z cukrem za   7,90 ,-

bez cukru za  8,50 ,-

Lokale ok. 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ za stan surowy zamkniêty. 
ATRAKCYJNE LOKALIZACJE, WSZYSTKIE MEDIA.

Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl
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